
IDIOMA
Inglês com conteúdo
para carreiras
A Friends in the world, agência
de intercâmbio e de turismo de
São Paulo, está oferecendo cur-
sos de língua inglesa específicos
para profissionais que já atuam
no mercado de trabalho. Eles
têm conteúdo voltado para ne-
gócios, como o destinado a ad-
vogados da área comercial. O
pacote de uma semana para es-

te curso, que custa £ 1.365, con-
templa seis aulas por dia, em
Londres (Inglaterra), na escola
The London. A acomodação é
em casa de família com café da
manhã, quarto individual e ba-
nheiro privativo. O valor já in-
clui as taxas da escola. Comuni-
car-se bem em outro idioma é
cada vez mais importante para
um profissional se sair bem em
sua área de atuação. Mais infor-
mações pelo site: www.friend-
sintheworld.com.br/home.

ENTREVISTA/CEO

ORATÓRIA
Atitude e comunicação
para usar no emprego
Saber se apresentar é uma das
peças-chave para um bom pro-
fissional. O curso de oratória do
Instituto Fale Bem trabalha a
expressão e marketing pessoal,
além do medo de plateias. A pró-
xima edição ocorre, em São Pau-
lo, entre 27/11 e 04/12, por R$
50. Informações pelo site www.
institutofalebem.com.br.

Bruno Bomeny

Bruno Bomeny começou a car-
reira como programador, em
1988. Cinco anos depois, con-
cluiu o curso de engenharia pe-
la Universidade Paulista
(Unip), mas consolidou sua car-
reira na área de marketing, na
qual começou a trabalhar, em
2001, no World Trade Center
(WTC) São Paulo.

Sua principal realização foi

reformular e tornar indepen-
dente o WTC Business Club,
clube de negócios do World
Trade. Em 2005, assumiu o car-
go de vice-presidente de marke-
ting do WTC São Paulo e, des-
de 2007, é CEO do WTC Busi-
ness Club.

● Como foi sair da área de progra-
mação para se tornar CEO de

uma empresa pela sua atuação
na área de marketing?
Eu sempre quis ser empresário
e criar uma empresa, tanto que
cheguei a abrir uma, que não
deu certo, e hoje sou sócio de
outra (a Tesa Telecom, da área

de telefonia). Tornar-me presi-
dente do clube veio dessa veia
empreendedora.

● Você se preparou de alguma
forma para assumir esse cargo?
A grande jogada do empreende-
dor é se juntar com pessoas que
conhecem o ramo de atividade
em que pretendem atuar. Eu
busquei no mercado quem real-
mente entende sobre negócios
para trabalhar comigo. O que
dá certo é você ter profissionais
que conhecem a área e têm ca-
pacidade de tocar o negócio.

● Qual foi o maior desafio da sua
carreira?
Foi criar o WTC Business Club,

que era um braço do marketing
institucional do WTC. Quando
eu entrei na empresa, o WTC
era algo que tinha de existir,
mas não tinha receita para se
sustentar, gerando um prejuízo
de R$ 1 milhão por ano. Rever-
ter esse quadro, sem dúvida, foi
o maior desafio.

● Como você conseguiu mudar
essa situação?
Há três anos, eu vi nessa unida-
de um grande potencial de cres-
cimento, já que internacional-
mente esses clubes dão muito
certo. Há um ano e meio, fize-
mos o projeto piloto em Belo
Horizonte, com um escritório
vendendo a associação ao clu-

be. Em 18 meses, chegamos qua-
se a 300 sócios. Em São Paulo,
tínhamos 40 sócios e, hoje, já es-
tamos chegando a 900, com
uma média de 25 eventos por
mês. Tenho o plano de expan-
dir o clube para outras regiões
do País.

● Qual a sua dica para quem es-
tá começando?
O que falta às pessoas que es-
tão no mercado hoje é o com-
prometimento com a empresa,
com o trabalho e vontade de
realmente crescer. Independen-
temente de onde a pessoa este-
ja trabalhando, ela deve se com-
prometer e ter vontade verda-
deira de crescer.

O Brasil, como todos sabemos, acaba
de eleger uma presidente para o qua-
driênio 2011 a 2014. Dilma Rousseff,
ex-ministra da Casa Civil, recebeu
nas urnas o voto democrático de 56%
dos eleitores.

Logo após a divulgação do resulta-
do, na noite do domingo, dia 31 de
outubro, chamou nossa atenção seu
discurso no trecho em que ela, já vito-
riosa, reafirmou intenções de valori-
zar a democracia “em toda sua di-
mensão, desde o direito de opinião e
expressão dos cidadãos, até os direi-
tos essenciais de alimentação; de em-
prego e renda; da moradia digna; e da
paz social”.

A manifestação da nova presiden-
te é digna de aplausos e deve merecer

de todos os brasileiros um voto de con-
fiança, sobretudo porque ela reconhece
não ter condições de, sozinha, atingir o
bem maior a que se propõe.

A presidente eleita quer, dessa manei-
ra, a colaboração de todos os setores da
sociedade brasileira, especialmente pa-
ra a erradicação da miséria, meta para a
qual pediu, “humildemente, o apoio de
todos que possam ajudar o País”...

Proporção. Naquilo que nos diz res-
peito mais de perto, o emprego, vale
ressaltar que fará bom governo aquele
político (foram também eleitos 22 no-
vos governadores em todo o País) que
apoiar a criação sustentável de vagas e
entender que essa sustentabilidade é
diretamente proporcional à sustentabi-

lidade da própria economia.
A equação é fácil de entender: empre-

go gera renda e renda gera emprego. É
círculo virtuoso ao qual se chega, sobre-
tudo, pela via da legalidade, da lisura, da
transparência, da confiança, enfim, dos
atributos decorrentes da seriedade e da
competência.

Em seus primeiros dizeres, Dilma
resvalou na questão ao dizer claramen-
te que vai “valorizar os quadros profis-
sionais da administração pública, inde-
pendentemente da filiação partidária”.
Esse é um bom sinal, porque o bom
exemplo da profissionalização tende a
se multiplicar e chegar a todas as cama-
das de trabalhadores.

Vale dizer que o Executivo federal
tem hoje 542,8 mil servidores civis ati-

vos, com um acréscimo de 11,75% em
relação aos 485,7 mil servidores existen-
tes em 2003, no início do governo Luiz
Inácio Lula da Silva.

Concursos. Ressalte-se, ainda, que o
governo federal terá mesmo que me-
xer logo na base do funcionalismo,
pois os dados oficiais mostram que cer-
ca de 40% dos servidores civis ativos
do Executivo federal estão na faixa de
50 anos de idade, ou mais, o que reforça
a necessidade de concursos públicos
para substituição.

Em alguns órgãos de governo, como
no Banco Central (BC), o processo de
envelhecimento é ainda mais acentua-
do. Lá no BC há expressivo número de
servidores que ingressaram na institui-
ção na década de 1970.

Mas, ao contrário do que se possa
crer, o número de servidores públicos
no Brasil não é tão alto em comparação
a outros países, segundo dados do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). O Brasil tem, em média propor-
cional, menos servidores quando com-
parado a seus parceiros do Mercosul
(Argentina, Uruguai e Paraguai), além
dos Estados Unidos, França, Espanha,
Alemanha, Austrália, Dinamarca, Fin-
lândia e Suécia. Estes, considerados paí-
ses privativistas por excelência.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o

peso do emprego público chega a
15% dos trabalhadores ocupados.

O Brasil tem cerca de 11% do total
da mão de obra ocupada no setor
público. O Canadá possui um índice
de 16,3%, e a Austrália, 14,4%. E o
país com maior proporção de funcio-
nários públicos é a Dinamarca, onde
a marca vai a 39,2%. Fora da área pú-
blica, a nova Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), fei-
ta pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), mostra
que no Brasil há 54 milhões de traba-
lhadores e, destes, 32 milhões traba-
lham com carteira assinada.

Escravidão. No entanto, embora te-
nhamos avançado bastante na área
do trabalho e emprego, ainda temos
de extirpar certos absurdos: no ano
passado, por exemplo, o Ministério
do Trabalho indicou o resgate de
3.571 trabalhadores que viviam em re-
gime análogo ao de escravos.

Assim, a partir desses dados, só na
área trabalhista, se pode imaginar a
enorme tarefa da nova presidente.
Ou melhor, a enorme tarefa de todos
nós, brasileiros e brasileiras.

✽

PRESIDENTE DA RICARDO XAVIER

RECURSOS HUMANOS

Nem tudo é salário

Hora do cafezinho

‘O profissional deve ter vontade de
crescer e ter comprometimento’

●✽ helioterra@ricardoxavier.com.br

CEO DO WTC BUSINESS CLUB
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HELIO TERRA
BATENDO PONTO

O ‘calor’ do rádio a favor da corporação
AMBIENTE
Um escritório voltado
para a criatividade
Não basta ser funcional: um
bom ambiente de trabalho deve
ser inspirador. O Sensorial Offi-
ce é um projeto exposto no even-
to Casa Office 2010, que começa
amanhã, em São Paulo. e tem o
objetivo de estimular a criativi-
dade dos frequentadores. Volta-
do para empresas que praticam a
chamada economia criativa – na
qual a equipe é pautada pelo viés
da inovação e da imaginação –, o
espaço se baseia na interrelação
pessoa-ambiente e utiliza os cin-
co sentidos para despertar a in-
tuição dos colaboradores. Ilumi-
naçãoindireta e colorido, adapta-
ção para música ambiente, aro-
materapia e utilização de textu-
ras originais são alguns itens pre-
sentes no Sensorial Office. De
acordo com Claudia Andrade, só-
cia do escritório responsável pe-
lo projeto, o ambiente de traba-
lho é hoje uma forma poderosa
para transmitir os valores das
corporações. “Por meio dele, a
corporação pode reforçar e co-
municar estes valores interna e
externamente, conectando ne-
gócios, pessoas e mercado.”

Lilian Primi

As vantagens da rede mundial de
computadores colocou o calor
do rádio ao vivo à disposição da
comunicação corporativa. Há
quase quatro anos, os 1,6 mil fun-
cionários da Bradesco Vida e Pre-
vidência, espalhados por 73 cida-
des brasileiras, podem se comu-
nicar em tempo real com seus
colegas, por meio de uma rádio
web corporativa ao vivo.

Dá para mandar um chamego
ao colega, dedicando-lhe uma
canção, responder aos apelos do
presidente, receber um “olá” da
família se estiver em viagem de
trabalho e participar do treina-
mento – tudo sem sair d o l u -
gar. Basta um computa-
dor ligado à internet.

“A rádio funciona ao
vivo das 7 horas às 19
horas, e, ao longo da
noite e madrugada,
com programação gra-
vada”, explica o sócio
diretor da Trunfo Co-
municação, empresa
paulistana responsá-
vel pela implantação
e produção da rádio
da Bradesco, Lucia-
no Samarco (foto).

Para o diretor exe-
cutivo da Bradesco,
Eugênio Velasques,
além de poder mudar
a programação a cada

minuto e ser acessada em qual-
quer lugar, a vantagem da rádio é
uma incrível redução de custos,
não apenas nos processos de co-
municação interna.

“Economizamos o papel da im-
pressão de vários produtos, de
manuais a comunicados inter-
nos, e também na organização
de treinamentos”, diz.

Como exemplo, cita os encon-
tros em que os funcionários rece-
bem treinamento sobre novos
produtos,sãoinformadosarespei-
to das metas e ouvem o presiden-
te. “Em geral, isso envolveria um
encontro físico com os líderes de
cada sucursal, que depois passa-
riam as informações aos seus fun-
cionários. Levaria meses, Com a
rádio, fazemos tudo em, no máxi-

mo, 24 horas. E com a participa-
ção de todos”, conta.

A economia gerada neste caso é
imensurável. Já a redução com o
gasto de material de escritório é
de 8% a 10% ao mês, o que não
ocorre apenas em função da exis-
tência da rádio.

“Temos um programa de racio-
nalização de gastos que envolve
diversas outras medidas. A rádio,
no entanto, tem grande peso nes-
se processo”, diz Velasques.

Pela economia que representa,
Samarcochamao projetodarádio
web ao vivo, que está a disposição
do mercado, de eco-comunica-
ção. “Ela permite também uma
aproximaçãoentreoscolegas,che-
fes e familiares, criando um am-
biente cheio de calor humano.”

Estudo da Fundação Instituto
de Administração (FIA) mostra
que treinamento, assistência
médica e ginástica laboral são
ações que mais impactam positi-
vamente na qualidade de vida
no trabalho. “A avaliação abor-
dou a qualidade de vida no tra-
balho sob os ângulos biológico,

psicológico, social e organiza-
cional”, disse a coordenadora
da FIA/Programa de Estudos
em Gestão de Pessoas (Pro-
gep), Ana Cristina Limongi-
França. Ela acredita que, nos
próximos anos, haverá grande
demanda por especialista em
qualidade de vida no trabalho.

ESTUDO

Treinamento, assistência médica e ginástica
laboral melhoram qualidade de vida no serviço

COMUNICAÇÃO

Dilma e o trabalho

Londres. Escola da cidade
tem curso para advogados

TREINAMENTO

Aprender jogando
não é coisa só de criança
Empresas farmacêuticas estão
utilizando jogos de tabuleiro
para treinar seus vendedores.
Com a ajuda da SB Jogos, a As-
traZeneca, por exemplo, adapta
infantis – como o Jogo da Vida,
Banco Imobiliário e futebol de
botão – para o conteúdo de seus
programas de treinamento.

“O layout e as regras são man-
tidos para que a pessoa associe
com as brincadeiras de infância.
Apenas o conteúdo é trocado”,
conta a gerente de vendas da
empresa, Valéria Santos. Essa
associação com um aspecto lúdi-
co da infância, segundo Valéria,
evita a rejeição ao treinamento
e facilita a absorção das informa-
ções, relacionadas a medica-
mentos e, portanto, extrema-
mente técnicas.

“Os vendedores, em geral,
são pessoas dinâmicas. É um

grande desafio mantê-los entre-
tidos numa sala fechada por oi-
to horas, tratando de um assun-
to assim tão árido”, acrescenta.
O resultado prático, segundo a
empresa, foi o aumento na taxa
de retenção de conhecimento
por seus empregados.

A SB cria jogos de tabuleiro
para treinamentos em empre-
sas há mais de 10 anos. Os tabu-
leiros, peças e cartas com con-
teúdo são desenvolvidos de
acordo com a necessidade de
cada cliente, um processo que
dura entre 30 e 45 dias, desde a
sua criação até aprovação.

A ferramenta tem sido utiliza-
da com frequência pela indús-
tria farmacêutica. Além da As-
traZeneca, a SB atendeu neste
ano a Novartis, Abbott, Jansen,
Merck e BMS. “Em um futuro
próximo, imaginamos treina-
mentos feitos por meio de ví-
deo games, celular e outras for-
mas de mídia presentes no dia a
dia”, prevê Valéria.

DENISE ANDRADE/AE – 27/11/2008

DANIEL TEIXEIRA/AE

CÉLIO MESSIAS

DIVULGAÇÃO
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